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POVZETEK 

Vrtec postaja prostor, kjer se vedno pogosteje družijo otroci, starši in vzgojitelji iz kulturno 

različnih okolij. Razlike tako kot izven vrtca tudi v vrtcu povzročajo različna zavračanja, 

pomisleke, celo stereotipe in predsodke. Pomembno je, da se otroci z razlikami seznanijo že v 

predšolskem obdobju in jih doživijo kot nekaj pozitivnega, zato je vloga vzgojitelja v tem 

pogledu zelo pomembna.   

Diplomska naloga je bila napisana na podlagi izvedenega projekta Medkulturno sodelovanje 

vrtca Ringa raja in romskega vrtca Romano. Preko dejavnosti in druženj, ki smo jih v sklopu 

projekta izvedli, so imeli otroci možnost prepoznati podobnosti in razlike na različnih 

področjih ter jih doživeti kot nekaj pozitivnega. 

V prvem delu diplomskega dela sem se osredotočila na naslednje teme, in sicer: od 

večkulturne k medkulturni vzgoji, medkulturna vzgoja v vrtcu in vključenost Romov v proces 

vzgoje. 

V empiričnem delu sem skozi strnjene opise in refleksije predstavila potek zastavljenega 

projekta ter evalvacijo celotnega projekta, ki sem jo zapisala na podlagi intervjuja z 

vzgojiteljicama, ki sta bili neposredno vključeni v projekt, ter iz lastne perspektive. Skozi 

projekt sem ugotovila, da vrtec nudi pogoje za kakovostno medkulturno vzgojo. Smernice 

najdemo že v samem Kurikulumu za vrtce, vendar opažamo, da v praksi še niso povsem 

zaživele. Kljub vsemu imajo nekatere vzgojiteljice še vedno pomisleke, zadržke do 

medkulturne vzgoje in to prenašajo na najmlajše. Otroci sami namreč te raznolikosti ne 

zaznavajo tako močno, kot mi odrasli, temveč se počutijo enake. Ugotovila sem, da je od nas 

odraslih odvisno, ali bodo naši otroci medkulturno zaživeli ali ne, kajti naši predsodki se 

prenašajo na otroke, otroci nimajo predsodkov.  

   

 

KLJUČNE BESEDE: inkluzija, predsodki, medkulturna vzgoja, medkulturni dialog, 

vključenost Romov v proces vzgoje 

  

  



 
 

ABSTRACT 

A kindergarten is becoming a place where children, parents and kindergarten teachers from 

various cultural backgrounds are often united. The differences outside the kindergarten as 

well as in it are caused by various rejections, second thoughts, even stereotypes and 

prejudices. To experience differences as something positive it is important that children are 

acquainted with them in a pre-school era. A role of a kindergarten teacher in this respect is 

therefore very important. 

The thesis is based on a carried out project “Intercultural Collaboration between the 

Kindergarten Ringa raja and Roma Kindergarten Romano.” Within the project certain 

activities and gatherings were carried out which enabled children to identify the similarities 

and the differences in various fields and to experience them as something positive. 

In the first part of the thesis I focused on the following topic namely from multicultural to the 

intercultural education, intercultural education in the nursery and Roma’s integration in the 

education process. Through concise descriptions and reflections I presented the course of the 

objective of the project and its  evaluation that I wrote based on interviews with educators 

who were directly involved in the project,  as well as from my own perspective. Throughout 

the project, I found that preschool offers conditions for a quality intercultural education. The 

guidelines can already be found in the kindergarten Curriculum; however I noticed that in 

practice they have not yet fully come to life. Nevertheless, some teachers still have doubts, 

concerns of intercultural education and this is passed on to the children. Those differences are 

not as much sensed by the children as much they are by adults, children feel rather the same. I 

found out, that it is upon us adults whether our children live intercultural or not, for our 

prejudices are carried on to the children, children have no prejudices.  

 

KEY WORDS: inclusion, prejudices, intercultural education, intercultural dialogue, Roma’s 

integration in the education process  
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UVOD  

Živimo v okolju, kjer je na vsakem koraku moč opaziti posameznika, ki pripada neki drugi 

kulturi. Tudi v vrtcu je tako. Vse pogosteje se otroci in tudi vzgojitelji srečujemo z otroki in 

hkrati starši, ki prihajajo iz različnih kultur. Velikokrat razlike privedejo do zavračanja, 

povzročijo stereotipe in predsodke. Predšolsko obdobje je čas, ko otroško telo »vsrkava« vse 

okoli sebe, zato imamo vzgojitelji pomembno vlogo pri ustvarjanju kulture aktivne strpnosti. 

Že v vrtcu moramo tako preko vsakodnevnih dejavnosti dati otrokom možnost, da spoznajo, 

da smo med seboj različni, te razlike pa naj doživijo kot nekaj pozitivnega.  

 

Romi in njihova kultura so neposredno prisotni v mojem domačem okolju. Številni pomisleki, 

predsodki in stereotipni pogledi na to etnično skupino so me privedli do tega, da sem se 

odločila, da se pobliže spoznam s posebnostmi na področju vzgoje in izobraževanja, ki 

zadevajo Rome. Teoretični del diplomske naloge vsebuje predstavitev življenja v večkulturni 

in medkulturni družbi, stereotipov in predsodkov ter značilnosti medkulturne vzgoje v vrtcu, 

vloge vzgojitelja in vključenost Romov v proces vzgoje.  

 

Empirični del diplomske naloge pa predstavlja popis izvedbe projekta Medkulturno 

sodelovanje vrtca Ringa raja in romskega vrtca Romano in njegovo evalvacijo. Projekt sem 

izvajala v vrtcu Murska Sobota, v enoti Ringa raja in enoti Romano en mesec; ves čas sem 

bila aktivno vključena, kar je bil zame velik izziv. V tem času sem želela prepoznati prednosti 

medkulturnega sodelovanja predšolskih skupin, ki sem jih prepoznavala skozi dejavnosti 

druženja in sodelovanja otrok obeh vrtcev. Vsebino projekta je narekoval neznani objekt, ki je 

predstavljal enega od ključnih elementov romske kulture. Namen samega projekta je bil, da 

otroci na pozitiven način doživijo kulturno raznolikost ljudi, ki živijo v naši neposredni 

okolici.   
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TEORETIČNI DEL 

1 OD VEČKULTURNE K MEDKULTURNI DRUŽBI 

Na prvi pogled bi rekli, da sta izraza »večkulturna družba« in »medkulturna družba« 

sopomenki, vendar nista. Znotraj ene in druge družbe gre namreč za povsem drugačne odnose 

med večino in manjšinami.  

Večkulturna družba predstavlja državljane, pripadnike različnih kultur, etničnih in verskih 

skupnosti, ki živijo na istem ozemlju, a ni nujno, da so v stiku. V tako naravnani družbi 

razlike veljajo za slabost in so pogosto glavni razlog za diskriminacijo. Večinska kultura 

manjšine tolerira, a jih ne sprejema in ne ceni (Brander, idr., 2006). Iz presoj in primerjanja 

posameznika z drugimi pa znotraj večkulturne družbe prihaja do konfliktov, nasilja ter drugih 

negativnih posledic večkulturne družbe (Ule, 2000, v Umek, 2010).  

 

Za razliko od slednje v medkulturni družbi velja vsestransko priznavanje in spoštovanje. Med 

državljani, pripadniki različnih kultur, etničnih in verskih skupnosti, ki živijo na istem 

ozemlju, poteka interakcija in izmenjava. V tako naravnani družbi lahko govorimo o družbi, 

kjer se odvija proces aktivne strpnosti in kjer potekajo enakopravni, odprti odnosi, znotraj 

katerih ni vrednejših in manjvrednih, boljših in slabših (Brander, idr., 2006).  

 

Kot odziv na družbeno in šolsko realnost, ki jo zaznamuje dejstvo, da so naše države 

večkulturne, se je pojavila pedagoška disciplina z imenom interkulturna pedagogika. Njen cilj 

je izluščiti pogoje, ki omogočajo uresničitev enakih možnosti v izobraževanju za pripadnike 

manjšinskih etničnih kultur in omogočiti usposobitev za življenje v multikulturni družbi na 

podlagi medkulturnega sprejemanja in razumevanja (Skubic, 2003). 

 

Medkulturna vzgoja krepi odnose med večinsko in manjšinsko kulturo znotraj družbe. 

Vključuje pozitiven pristop do razlik in sledi ciljem, ki spodbujajo razumevanje, pozitivno 

vrednotenje raznolikosti, iskanje in osvetljevanje podobnosti, presegajo negativne predsodke 

in etnične stereotipe, razvijajo pozitivne odnose do »drugih« in »drugačnih« ter udejanjajo 

načelo solidarnosti in državljanskega poguma (Turnšek, 2013).  
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1.1 Ideja inkluzije 

Večina šolskih sistemov posveča veliko pozornost šolanju marginaliziranih in deprivilegiranih 

skupin učencev (učencev s posebnimi potrebami, revnih učencev, otrok priseljencev in 

Romov). Ugotavljajo namreč, da zgodnja selekcija določenih učencev v skupine ali na nivoje 

ne izboljšuje, temveč prispeva k povečanju socialne neenakosti v dosežkih. Številne raziskave 

kažejo, da je potrebno rešitve usmeriti na kurikularno, organizacijsko in etnično področje 

šolskega sistema (Lesar, 2009). 

 

V slovenskih šolah so najštevilčnejši pripadniki manjšinskih (etničnih) skupin, otroci Romov 

in otroci priseljencev. Slovenski jezik je njihov drugi jezik oz. jezik okolja, zato jim v šoli 

predstavlja večjo ali manjšo oviro pri doseganju in izkazovanju znanja (Skubic, 2004, v Lesar, 

2009). Kot poudarjata Peček in Lesar (2006), bi tako kot v marsikateri drugi državi moral 

slovenski šolski sistem na ravni obveznega šolanja razmisliti o poučevanju slovenskega jezika 

kot jezika okolja oz. drugega jezika. Prav tako bi bilo potrebno pozornost usmeriti v 

ohranjanje in razvijanje njihovega maternega jezika, hkrati pa učencem manjšinskih etničnih 

skupin omogočiti ohranjanje in razvijanje lastne kulturne tradicije.    

 

Osredotočenost na šolski sistem ter njegovo prilagodljivost različnostim učencev predstavlja 

ideja inkluzije. Skupno šolanje kulturno, socialno-ekonomsko, religiozno, etnično mešanih 

skupin učencev, učencev z različnimi sposobnostmi in hendikepi pa bi prispevalo k razvoju 

odprtih, nediskriminatornih  družb in posameznikov. Ideja inkluzije predpostavlja dejstvo, da 

je posameznika potrebno sprejeti ne glede na njegove zmožnosti, etnično pripadnost, zunanji 

izgled, spol, kulturno ozadje ipd. ter mu omogočiti aktivno vključenost in izbiro na vseh 

področjih (prav tam).  

 

Kot navaja Lesarjeva (2009), inkluzivno šolanje temelji na ideji, da se otrokom omogoči 

šolanje na stopnji akademskega in osebnostnega napredovanja z možnostjo soudeležbe. V 

prvi vrsti ni pomembno le, da je otrok navzoč, ampak se mora počutiti sprejetega, imeti 

možnost soudeležbe in pri tem doživljati uspešnost.   

1.2 Identiteta  

Ljudje smo edinstvena bitja in ravno identiteta napoveduje to edinstvenost ter nas dela 

drugačne od ostalih. Znotraj kulture, ki ji pripadamo, tvorimo medosebne odnose, ki 

pomembno vplivajo na oblikovanje posameznikove družbene identitete (Umek, 2010).  
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Moč in status večinske kulture velikokrat vplivata na ravnanje manjšinke kulture. Kot navaja 

Medveš (2006, v Umek, 2010), prihaja do tega, da imajo pripadniki večinske kulture težave 

pri sprejemanju manjšine, in sicer pri sprejemanju njihovih navad, vzorcev, vrednot, stališč, 

kar so pridobili znotraj lastne družine.  Po mnenju Razpotnikove (2004) je za razumevanje 

koncepta identitete ključnega pomena razlikovanje posameznika od navidezne celote. 

 

Po mnenju Jenkinsa (1997, v Razpotnik, 2004) je etnična identiteta povezana z vzgojo. Preko 

zgodnje verbalne in neverbalne komunikacije se med otrokom in njemu podobnim drugim 

začenja ustvarjati občutenje istovetnosti. Ta interakcijski učni proces ustvarja notranje 

razmerje med zahtevami individuuma ter socialnimi pričakovanji, ki jih ponotranji znotraj 

kulture.  

 

Etnična identiteta kot dinamični konstrukt se razvija in spreminja glede na razvojne in 

kontekstualne dejavnike in predstavlja kritično razvojno nalogo za vključene, posebno v 

kompleksnih, sodobnih družbah (Phiney idr., 2001, po Razpotnik, 2004).  

Izgradnja etnične identitete je tako odvisna od socializacijskih izkušenj v družini, etnični 

skupnosti in od širšega družbenega ozadja, zato se lahko zgodi, da vsi posamezniki te stopnje 

ne dosežejo (prav tam). 

1.3 Stališča strokovnih delavcev  

Na to, kakšen pogled imamo do sebe in v kakšnem odnosu smo do drugih ljudi, močno 

vplivajo naša stališča. Ta usmerjajo naše vsakodnevno početje v svetu, vplivajo na 

spremembe v socialnem svetu, prav tako pa stališča vplivajo na izoblikovanje predstav o nas 

samih, kakor tudi o drugih osebah (Umek, 2010).  

 

Rosenberg in Hovland (1960, v Umek, 2010) stališča opredelita kot predispozicije 

posameznikov za pozitiven oz. negativen pogled na določeno situacijo. Izvor posameznikovih 

stališč prihaja iz njegovih izkušenj in znanj, hkrati pa so te izkušnje tudi vir za pridobivanje in 

spreminjanje stališč. Uletova (2000, v Umek, 2010) pravi, da se iz nenehnih negativnih opazk 

do pripadnikov neke skupine lahko oblikujejo negativna stališča, ki nato vplivajo na vedenje 

ljudi znotraj množice. Če objekt stališča postane neka oseba, govorimo o stereotipih, v kolikor 

pa so stališča zasnovana na nepreverjenih dejstvih, govoricah, pa govorimo o predsodkih 

(Umek, 2010).  
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1.4 Stereotipi in predsodki 

Ljudje smo naravnani tako, da večino stvari ocenimo, še preden jih vidimo. Ko govorimo o 

stereotipih, govorimo o neki vrsti predstopnje predsodkov. Njihova naloga je, da tipične in za 

nas pomembne poteze objektov poudarijo, vendar to ne velja enako za vse objekte. Stereotipi 

imajo veliko moč, saj so globoko zasidrani v razmerjih družbene moči, interesov, kakor tudi 

med mrežami množičnih medijev. V njih je zato velikokrat zaslediti kanček resnice (Ule, 

2000, v Umek, 2010). Kot navaja Kuharjeva (2008), potrebujejo stereotipi za svoj obstoj 

besede, govor, geste ter druge sisteme kodiranja in interpretiranja.  

 

Stereotipi lahko privedejo do diskriminacije neke osebe ali skupine. Vzrok za to pa lahko 

izhaja na primer iz rase, spola ali etnične pripadnosti – ona je črna, ona je ženska, on je Rom 

(Kompas, 2005, v Umek, 2010). 

Vsakdanje interakcije z drugimi in drugačnimi so temeljno polje delovanja in razvoja 

predsodkov, ki jih izražamo skozi vsakdanji govor, fraze, šale, dvoumnosti. Včasih so se 

predsodki izražali v neposrednih stikih s člani drugih družbenih skupin, medtem ko danes 

predsodke izražamo z izogibanjem stikom z drugačnimi. Spol, etnična in rasna pripadnost, 

religija, družbeni status so osnovne niti predsodkov. Prav razlike v spolu, etnični pripadnosti, 

religiji, družbenem statusu pa sprožajo najpogostejše in hkrati najmočnejše predsodke med 

ljudmi (Ule, 2005).  

 

Predsodki so posledica ideološkega okolja. Posameznik jih ne izumlja vsakodnevno, ampak 

gre za ideološki proces, ki je povezan z delitvijo moči in odnosov v družbi. V discipliniranju 

množic in posameznikov imajo predsodki pomembno vlogo. Omogočajo namreč 

»ponotranjeno nevidno oko«, ki neopazno opazuje in nadzoruje vsakogar (prav tam). Kot 

navaja Uletova (2000, v Umek, 2010), predsodki vodijo naše zaznavanje zunanjega sveta, ne 

da bi to sami opazili. Velikokrat prikažejo objekt v negativni podobi.  

 

Stereotipi in predsodki ne predstavljajo nekih zmot ali iluzij, ki bi temeljile na napakah ljudi, 

temveč oblikujejo vzorce družbenih odnosov moči in neenakopravnosti v družbi (Ule, 2005). 
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2 MEDKULTURNA VZGOJA V VRTCU 

V Kurikulumu za vrtce (1999), sicer v manjšem obsegu, zasledimo cilje in načela, ki so 

konkretno povezani z medkulturno vzgojo. Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti 

med otroki ter načelo multikulturalizma stremi k temu, da so vsakemu otroku omogočeni 

enakovredni pogoji za njegov optimalni razvoj z upoštevanjem starosti, individualnih razlik v 

razvoju in učenju, z upoštevanjem skupinskih razlik (glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, svetovni nazor…), kakor tudi upoštevanje načela različnosti in multikulturalizma na 

ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki otrokom nudijo izkušnje, da spoznajo svet z 

vseh njegovih perspektiv. 

2.1 Od diskriminacije k vključujoči skupnosti  

Z besedo diskriminacija označujemo pojav, ki je posledica ustvarjenih stereotipov in 

predsodkov. Enotne definicije tega termina ne zasledimo, jo pa Konvencija združenih narodov 

definira kot »kakršno koli razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali dajanje prednosti na 

temelju rase, barve kože, porekla, narodnega ali etničnega izvora, ki ima namen ali dejanski 

učinek onemogočiti komur koli enakopravno priznavanje, uživanje ali uresničevanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem 

ali vsakem drugem področju javnega življenja ali ga za vse to prikrajšati« (Umek, 2010). 

Vzrok za diskriminacijo neke osebe ali skupine lahko izhaja iz rase, spola ali etnične 

pripadnosti in je lahko posredno ali neposredno izražen (prav tam). Prav tako pa lahko izvor 

diskriminacije pripišemo premoženjskemu stanju družine, invalidnosti ali načinu življenja 

družine (Turnšek, 2004, v Bahovec, 2004). O neposredni diskriminaciji govorimo, ko je 

zaradi rasnega ali etničnega porekla oseba ali skupina obravnavana drugače, kot bi bila v 

podobni situaciji druga oseba ali skupina. Posredna diskriminacija pa se navezuje na učinke 

ukrepov. Dogaja se, da so zaradi nekih nevtralnih ukrepov, kriterijev pripadniki manjšin 

postavljeni v slabši položaj kot druge osebe (Umek, 2010).  

Odnos do ljudi, ki kakor koli odstopajo od večine, je ključnega pomena. Kadar ima družba 

»posluh« za potrebe manjšin ter drugih ranljivih skupin prebivalstva in si prizadeva za 

enotnost, lahko govorimo o vključujoči družbi. Takšna družba skrbi za manjšine v najširšem 

smislu besede. Koncept medkulturnega vrtca predstavlja »sliko« vključujoče družbe. 

Zagotavlja odprte odnose interakcije, izmenjavo in vsestransko priznavanje ter spoštovanje 

vrednot in življenjskih slogov. Izgrajuje navade in tradicije vseh zastopanih kultur (Turnšek, 

2004, v Bahovec, 2004).  
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2.2 Vrtec kot medkulturna in vključujoča skupnost 

Vrtec predstavlja skupnost, kjer je moč prepoznati kulturno raznolikost v vsej razsežnosti. 

Dandanes vrtec obiskujejo madžarsko govoreči otroci, italijansko govoreči otroci, romski 

otroci, otroci priseljencev, katerih starši se opredeljujejo kot Albanci, Muslimani, Hrvati, Srbi, 

Makedonci… ali kako drugače. V vrtcih so otroci s posebnimi potrebami in otroci različnih 

subkultur… S tem naštevanjem prav gotovo nismo zajeli celotne kulturne raznolikosti naše 

družbe, želeli smo opozoriti le na potrebo po univerzalnosti kulturnih pravic (Turnšek, 2004).  

Kurikulum za vrtce je naredil pomemben premik z idejo medkulturnosti, ki nagovarja 

vzgojitelje, da morajo narediti korak naprej k vrtcu, ki bo v vsakdanje življenje in učenje 

vključil izvorno kulturo vseh otrok. Naloga znotraj tako nestrpne slovenske kulture zagotovo 

ni lahka, a moramo najti načine, da vzgoja ne bo le preslikava predsodkov iz našega 

vsakdanjika. Vrtec kot medkulturna in vključujoča skupnost predstavlja mnogo več kot le 

seznanjanje z različnimi kulturami. Predpostavlja namreč dejavno soočanje vzgojiteljev z 

družbenimi problemi, s predsodki, nestrpnim vedenjem… in hkrati zavzemanje za 

spoštovanje tako otrokovih kot človekovih pravic. Zagotavlja odprte odnose interakcije, 

izmenjave, vsestransko priznavanje ter spoštovanje vrednot in življenjskih slogov. Vrtec mora 

postati vrtec, kjer je samoumevno, da romski otroci plešejo svojstven ples, prisluhnejo svoji 

glasbi, da ima hrvaško govoreči otrok na voljo pravljice v materinščini itn. Razlike moramo 

prepoznavati, pozitivno sprejemati in se jih veseliti (Turnšek, 2004, v Bahovec, 2004).   

Kot ugotavlja Giuseppe (2006), medkulturna vzgoja v vrtcu ni le posamezna dejavnost, 

ampak  zahteva, da vsakdo na nov način živi svojo človečnost v odnosu do sebe in drugih.   

2.3 Medkulturni dialog 

Raznolikost v družbi predstavlja hkrati obogatitev in izziv za  sodobne evropske družbe. Od 

posameznika zahteva večjo odprtost, solidarnost, razumevanje in sprejemanje različnosti ter 

spoštljiv odnos do stališč in prepričanj manjšine. Enako velja za manjšinske kulture, saj je 

uspešna integracija pogojena s pripravljenostjo do vzpostavitve medkulturnega dialoga z 

večinsko družbo. Medkulturni dialog predstavlja vzpostavitev odprtega in spoštljivega odnosa 

tako s strani večinske družbe kot s strani posameznikov oz. skupin z različnimi kulturnimi 

ozadji. Temelji na medsebojnem razumevanju in spoštovanju, svobodnem izražanju, 

poslušanosti mnenj in stališč drugih (Vah, 2010).  

 

Korak k ustvarjanju enakopravne skupnosti je sprejemanje dejstva, da smo vsi enakopravni, 

da imamo enake pravice, zavračamo nasilje ter vse oblike nestrpnosti. Enakopravne razmere 
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za vse družbene skupine – ne glede na kulturo, življenjski slog ali izvor – zagotavlja 

medkulturna družba, ki si prizadeva za medkulturni dialog in sodelovanje (Turnšek, 2013).  

2.4 Vloga vzgojitelja 

Kako ustvarjalno živeti z razlikami, postaja vse večji izziv za vzgojitelje. Učenje in zavedanje 

o (kulturni) raznolikosti ne zadošča, zato je pomemben korak, da dejavnosti v vrtcu otrokom 

omogočajo prepoznavanje (kulturnih) razlik v običajih, ljudskem izročilu, plesih, načinu 

življenja itn. V vrtcu je otrok vsakodnevno izpostavljen neenakopravni obravnavi, celo 

diskriminaciji in izločanju. Vzgojitelj ima pri tem pomembno vlogo, da zavzame mesto 

aktivnega zagovornika otroka, ki je v neprivilegiranem položaju (Turnšek, 2004, v Bahovec, 

2004). 

Za vzpostavitev medkulturnega dialoga ima pomembno vlogo socializacija, tako primarna kot 

sekundarna. Znotraj sekundarne socializacije nosi ključno vlogo sistem vzgoje in 

izobraževanja. Ob vstopu v vrtec se otrokova identiteta oblikuje v odnosu do drugega. V tem 

času je otrok odprt za zunanje vplive, ko je v veliki meri prisotna težnja po posnemanju. Ta 

čas predstavlja obdobje, ko je vzgoja v domačem okolju in v vrtcu ključnega pomena za 

razvoj otrokove osebne in socialne identitete. Tako starši kot vzgojitelji moramo upoštevati, 

da sta tako izrečeno kot neizrečeno pomembna za razvoj otrokovega razumevanja družbe. Za 

spoznavanje novih kultur, različnosti in razvijanja medkulturnih kompetenc je družbeno in 

vizualno okolje ključnega pomena (Vah, 2010).  

Kot navaja Vahova (2010), slovenski vzgojitelji in učitelji nimajo zadostnega znanja in 

izkušenj na področju medkulturne vzgoje. V tej smeri bi bilo potrebno stopiti korak naprej in 

nacionalni kurikulum za vrtce in šole dopolniti s smernicami in priporočili za vzgojitelje in 

učitelje.  

Velikega pomena za razvoj pozitivne samopodobe otrok iz različnih kultur je zagotovo 

urejenost fizičnega okolja v vrtcu. Vsak posameznik ne glede na spol, raso, etnično pripadnost 

se mora v vrtcu počutiti prijetno, z občutkom varnosti in pripadnosti. Ta občutek lahko 

dosežemo že s plakati, risbicami, fotografijami, ki prikazujejo različne kulture, iz katerih 

otroci prihajajo. Pomembno je tudi, kako izberemo igrače, ki jih umestimo v igralnico. Lutke, 

dojenčki naj so tako moškega kot ženskega spola, različnih ras; v kuhinjskem kotičku naj so 

poleg vilic, žlic, noža tudi kitajske palčke; v glasbenem kotičku naj bodo na voljo glasbila, ki 

predstavljajo različne kulture; namizne sestavljanke naj predstavljajo otroke iz različnih kultur 

ipd. (prav tam).  
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Vzgojitelj ima ključno vlogo pri spodbujanju medkulturnega dialoga med otroki. Njegova 

vloga ni le prenašanje znanja, temveč tudi vzor. Seznanjanje in spoznavanje različnosti in 

drugačnosti že v predšolskem obdobju je ključnega pomena, da se otrok nauči poslušati in 

sprejemati sebi drugačne. Uspešna vzpostavitev medkulturnega dialoga je ključna za razvoj in 

obstanek inkluzivnih družb, ki zavračajo socialno izključenost ranljivih družbenih skupin, 

prispevajo k boju proti stereotipom in predsodkom, hkrati pa stremijo k integraciji in družbeni 

povezanosti (prav tam).   

3 ROMI V SLOVENIJI 

Romi v Sloveniji ne veljajo za avtohtono manjšino, ampak so obravnavani kot posebna 

skupina. Še vedno veljajo za diskriminirano in večinoma nezaposleno skupino prebivalstva. Z 

ukrepi in prizadevanjem državnih organov in občin ter Romov samih se položaj romske 

skupnosti izboljšuje. Sprejeti romski zakon na področju izobraževanja, kulture, medijev idr. 

zagotavlja posebne pravice pripadnikom romske skupnosti. Na področju šolstva in 

izobraževanja, socialne pomoči, kulturne dejavnosti in informiranja romske skupnosti se tako 

kažejo boljši rezultati, še vedno pa ni zadovoljivih rezultatov na področju bivalnih razmer, 

zaposlovanja in ekonomskem položaju Romov (Horvat, 2011).  

Položaj pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji ureja 65. člen Ustave RS in 14 področnih 

zakonov. Eden izmed zakonov je tudi Zakon o vrtcih, ki v svojem 7. členu določa, da se 

predšolska vzgoja otrok Romov »izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.«, 

opredeljuje pa jih tudi 54. člen tega zakona (prav tam).  

Kot poudarjajo Horvat idr. (2011), je cilj predšolske vzgoje, da se romski otroci v čim večjem 

številu vključujejo v integrirane vrtce, v primerih, kjer to ni mogoče, pa naj se omogoči 

izvajanje predšolske vzgoje v romskih naseljih. Po Sloveniji so romski predšolski otroci 

vključeni v približno 40 vrtcev, od tega največ na Dolenjskem, v Posavju, v Beli krajini, na 

Štajerskem in v Prekmurju (Horvat, 2011). 

3.1 Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 2011 

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji je bila sprejeta leta 2004. Na 

podlagi pregleda in ocene uresničevanja določb je bila z namenom omogočiti uspešnejše 

vključevanje otrok pripadnikov romske narodne skupnosti v vzgojo in izobraževanje od vrtca 

do univerzitetnega in podiplomskega študija  strategija dopolnjena februarja 2011. Dopolnitev 
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je bila potrebna tudi zato, ker so bili v tem obdobju sprejeti mnogi dokumenti, ki zadevajo 

položaj romske skupnosti v Sloveniji (Strategija, 2011). 

Za spremembo od prejšnjih Strategija 2011 namenja posebno pozornost predšolski vzgoji in 

srednješolskemu izobraževanju, prav tako pa tudi univerzitetnemu, podiplomskemu študiju in 

izobraževanju odraslih (prav tam). Strategija 2011 ohranja izhodišča, načela in cilje, zapisane 

v Strategiji 2004. Dopolnilo k strategiji 2011 poudarja pomen izobraževanja z namenom 

dviga socialnega, človeškega in kulturnega kapitala ter s ciljem »vzgojiti in izobraziti človeka 

za samostojno življenje in prevzemanje odgovornosti in posledic« (Strategija, 2011, str. 8). 

Posebno pozornost namenja izobraževanju otrok že v predšolskem obdobju, z enakimi 

možnostmi za vse predšolske otroke. Nadalje poudarja pomen izobraževanja za povečanje 

(samo)zaposlitvenih možnosti, mobilnostnih potreb sodobnega človeka ter pomembnost 

izobrazbe za zmanjšanje družbene izključenosti, hkrati pa s tem stremi k zmanjšani socialni 

ogroženosti Romov. V dokumentu je poudarjen tudi »pomen premagovanja jezikovnih ovir z 

učenjem maternega in slovenskega jezika kot prvega tujega jezika že v najzgodnejšem 

obdobju« (prav tam, str. 8).  

Strategija 2011 posveča pomen tudi »romskemu naselju in izgradnji večnamenskih prostorov 

v romskih naseljih«, kjer bi se poleg različnih dejavnosti lahko izvajala »predšolska vzgoja 

kot celoletni, vsakodnevni pripravljeni program največ do petega leta otroka« (prav tam, str. 

8).    

 Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji predpostavlja tudi cilje, in 

sicer si prizadeva za »vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih vsaj dve leti 

pred pričetkom osnovne šole« (prav tam, str. 13), z namenom učenja jezika, socializacije in 

lažje vključitve v osnovno šolo, ter za vključevanje romskega pomočnika, ki bi pomagal 

ublažiti  neuspešno vključevanje in jezikovne ovire otrok. Ciljno je usmerjena tudi k 

vsebinskemu prilagajanju programov, stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in 

doizobraževanju strokovnih delavcev, k posebnim oblikam organizacije in nudenja 

materialnih pogojev, k različnim oblikam učne pomoči, k odpravljanju predsodkov in 

vzpostavljanju zaupanja v šolo ter k integraciji in nudenju izobraževanj za odrasle (prav tam). 

Strategija (2011) izpostavlja tudi cilj, da romskih učencev ne izpostavljamo kot otrok s 

posebnimi potrebami, saj njihova neuspešnost izvira iz neznanja jezika.   
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3.2 Dodatek h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov  

Dodatek h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov (2002) poudarja načela in cilje 

nacionalnega Kurikuluma za vrtce, z namenom, da bi vodilnim in strokovnim delavcem vrtca 

pomagal ustvariti pogoje, potrebne za dosego pravic romskih otrok do enakih možnosti. V 

dokumentu je poudarjeno sodelovanje slovenske in romske kulture ter raziskovanje slednje, z 

namenom, da bi k sodelovanju pritegnili tudi starše oz. člane romske družine. Omenja se tudi 

romski asistent, ki je nekakšen most med romskimi otroki, starši in vrtcem. V nekaterih 

slovenskih vrtcih je tako že prisoten. Prav tako se izpostavlja tudi naravnanost vzgojiteljice, 

od katere se pričakuje, da poudarja različnost skozi pogovor, dejavnosti v pozitivni luči. 

V okviru sodelovanja z romskimi družinami so podrobno opisana načela in pristopi, saj je za  

uvajanje romskih otrok v izobraževalne ustanove sodelovanje s starši ključnega pomena. 

Staršem je potrebno vzbuditi zaupanje do vzgojno-izobraževalnih institucij, jih seznaniti s 

pomembnostjo vzgoje in izobraževanja v njihovem in otrokovem nadaljnjem življenju ter 

poudariti prednosti dvojezičnosti ob vključevanju v večinsko kulturo (prav tam). 

Za dosego navedenega je dobro s starši oz. družino otroka navezati stike še pred vstopom v 

vrtec, potrebne informacije predstaviti tudi ustno, saj je še vedno prisotna slaba pismenost 

staršev. Znotraj vsebin je pomembno zajeti tudi področja zdravja in varnosti. Bistvo  

sodelovanje je, da vzgojitelji skupaj s starši odkrivajo različna mnenja, ideje, izkušnje, si 

izmenjujejo prepričanja in znanja za dosego soglasja v dobro otrok in staršev v vrtcu (prav 

tam).   

3.3 Vključenost Romov v proces vzgoje 

Jeršetova (2012, po OECD, 2012) pravi, da znani Nobelov nagrajenec Heckman ugotavlja, da 

kakovostna in dostopna predšolska vzgoja za vse sloje in etnične skupine omogoča dvig 

izobraževalnih dosežkov. Z longitudinalnimi raziskavami namreč dokazujejo, da prav otroci 

depriviligiranih skupin (otroci priseljencev, socialno šibki, otroci s posebnimi potrebami in 

otroci Romov) s vključitvijo v kakovostne vrtce potencialno največ pridobijo. Pozitivne 

posledice se kažejo na zdravstvenem področju, zmanjšani možnosti tveganih vedenj, socialni 

vključenosti idr. Med drugim navaja tudi, da socialno oz. finančno dostopni vrtci otrokom 

vseh slojev in etničnih pripadnosti prispevajo k šolski uspešnosti. Vendar le to ni dovolj: 

potrebna je tudi prilagoditev programov posebnostim depriviligiranih otrok (podpora 

maternega jezika in kulture, učenje večinskega jezika idr.). S temi ukrepi se otroke 

depriviligiranih skupin postavlja v boljši položaj.  
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Dopolnjena Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji je podlaga za 

nadaljnje ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja Romov. Zajema poglavja, kot so: 

vključevanje romskih otrok v vrtce, stalno strokovno izobraževanje učiteljev, izbirni predmet 

Romska kultura v osnovnih šolah ipd. (Horvat, 2011). 

Za vključevanje romskih otrok v vzgojo in izobraževanje država nameni posebno obravnavo 

in ugodnosti. Za individualno ali skupinsko delo z romskimi otroki Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport razpisuje dodatna finančna sredstva, ugodnejše normative za 

oddelke z Romi, posebej financira prehrano, učbenike ipd. (prav tam). 

Naj izpostavim primer dobre prakse na območju Mestne občine Murska Sobota, ki je na 

pobudo pripadnikov romske skupnosti v krajevno skupnost Pušča (romsko naselje) uvedla 

šolski avtobus in s tem prispevala k boljšemu učnemu uspehu in večjemu obisku šolskih 

obveznosti romskih otrok (prav tam).  

Na področju vključevanja Romov v proces vzgoje in izobraževanja je Zveza Romov Slovenije 

leta 2008 začela izvajati projekt Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje. Cilji 

omenjenega projekta so bili usmerjeni na uresničevanje strategij izobraževanja Romov in so 

se nanašali na zagotavljanje vzgoje in izobraževanja, ki omogočata doseganje ciljev, 

opredeljenih v Kurikulumu za vrtce: uveljavljanje pravic do ohranjanja spoštovanja romskega 

jezika in kulture v vzgoji in izobraževanju; vključevanje v večinsko družbo na način, da 

vzgoja in izobraževanje zagotavljata prevzemanje funkcionalnih rekvizitov družbe in hkrati 

spoštuje različnosti ter vključevanje v večinsko družbo tako, da so zagotovljena načela in 

vrednote enakosti v povezavi s socialno pravičnostjo (Horvat idr., 2011).  

S projektom so želeli doseči rešitve na naslednjih področjih: 

- zgodnje vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih (vsaj dve leti pred 

vstopom v osnovno šolo), 

- romski pomočnik (odprava oz. ublažitev neznanja slovenskega jezika ter neuspešno 

vključevanje otrok), 

- vsebinsko prilagajanje programov, 

- stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje  strokovnih delavcev, 

- posebne oblike organizacije in materialni pogoji, 

- ne segregacija, praviloma heterogeni oddelki, 

- različne oblike učne pomoči, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Larisa Draskovič; diplomsko delo 

 

21 
 

- vzpostavljanje zaupanja v šolo in odpravljanje predsodkov, 

- romski učenci kot etnična skupina niso obravnavani kot učenci s posebnimi potrebami, 

- izobraževanje odraslih (prav tam).  

3.4 Vključenost Romov v proces vzgoje in izobraževanja v Murski Soboti 

Romi so v Prekmurje začeli prihajati v času protireformacije in se po letu 1850 začeli tukaj 

tudi stalno naseljevati. V okolici Murske Sobote na območju naselja Pušča, kot ga danes 

imenujemo, je tako sčasoma nastalo najmočnejše romsko naselje v Prekmurju (Horvat, 2010). 

Z razvojem naselja je decembra 1962 začel delovati tudi vrtec. Obiskovanje vrtca je pri 

romskih otrocih predstavljalo problem, saj so ga obiskovali neredno oz. ga sploh niso, 

posledice tega pa so bile opazne že ob vstopu v šolo. Največje težave so imeli z neznanjem 

slovenskega jezika, kar je prispevalo k slabšemu učnemu uspehu (prav tam). 

Dandanes Mestna občina Murska Sobota Romom nudi enake možnosti za izobraževanje kot 

ostalim občanom. Iz naselja Pušča je skozi celo šolsko leto organiziran brezplačen avtobus in 

na ta način zagotovljeno redno obiskovanje pouka. Za romske otroke z učnimi težavami 

občina namenja finančna sredstva za pedagoške delavnice, kjer je otrokom s strani 

usposobljenih delavcev ponujena dodatna pomoč. Otroci Romov so porazdeljeni po vseh OŠ 

v Mestni občini in niso skoncentrirani le na eni šoli. Opaža se, da se rezultati izobraževanja 

romskih otrok izboljšujejo. Število otrok, ki ne dokončajo OŠ, se zmanjšuje, problemi pa še 

vedno nastanejo pri nadaljnjem izobraževanju, za katerega se odloča vse premalo romskih 

otrok. S tem imajo posledično nizko stopnjo izobrazbe, ki pa ne ponuja zaposlitve in 

predstavlja velik problem pri enakovrednem vključevanju v življenje (prav tam). 

V naselju Pušča še vedno deluje vrtec. Leta 2013 je bilo v vrtec Murska Sobota vključenih 

727 neromskih in 33 romskih otrok, od tega je bilo 12 romskih otrok vključenih v mestne 

oddelke vrtca, 21 romskih otrok pa v enoto Romano v naselju Pušča, v katerega so prav tako 

vključeni tako romski kot neromski otroci. Vključeni so v oddelke obeh starostnih obdobij, pa 

tudi v kombinirane oddelke (Zgonec, 2013). 

Za sporazumevanje v družbi uporabljajo predvsem prekmursko narečje in knjižno 

slovenščino, nekateri občasno tudi romščino, vendar se opaža, da veliko romskih staršev ne 

želi, da bi njihovi otroci govorili romsko. S tem želijo, da bi bili njihovi otroci uspešneje 

vključeni v širšo družbeno okolje (prav tam). 
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Vrtec na splošno dobro sodeluje s starši romskih otrok (vsakodnevna izmenjava informacij, 

udeležba na pogovornih urah in roditeljskih sestankih in drugih srečanjih), se pa količina in 

kakovost sodelovanja razlikujeta od družine do družine. Prav tako dobro sodelujejo z 

naseljem, krajani in krajevno skupnostjo. Krajani do vrtca gojijo poseben odnos, nanj gledajo 

s ponosom in so pripravljeni kadar koli sodelovati. Ugotavljajo, da romske družine oz. starši 

vedno v večjem številu stremijo k dejavnemu vključevanju v družbo, odraz tega pa je 

kakovostnejše sodelovanje s starši (prav tam). 

Za romske otroke stroške vrtca v celoti pokriva Mestna občina Murska Sobota. Vključenost 

romskih otrok v predšolsko vzgojo ima pozitivne učinke. Otroci pri vstopu v šolo nimajo 

večjih težav z znanjem slovenskega jezika, kar omogoča večjo vključenost in hkrati boljši 

učni uspeh (Horvat, 2010).   

3.5 Primeri iz prakse za opolnomočenje romskih družin pri vzgojnem delu in 

spodbujanju otrokovega razvoja v vrtcih po Sloveniji 

V prispevku z naslovom Gradimo dobre odnose vzgojiteljic Helene Krnc in Aljane Skoporc 

iz vrtca Trebnje zasledimo, da za romske otroke in njihove starše mesečno izvajajo delavnice. 

Predstavljeno delavnico so vzgojiteljice organizirale ob tednu otroka z željo, da starši otrok 

premagajo strah in predsodke ter se vključijo v širšo družbo. V kulturnem domu so 

organizirale ogled lutkovne predstave, kjer so se romski otroci imeli možnost srečati z 

drugimi otroki iz vrtca in spoznati, da so obravnavani enakovredno. Po predstavi so se vrnili v 

vrtec, kjer so jim pripravile dve delavnici, med katerima so lahko prehajali glede na interes in 

sposobnosti. Na samo delavnico so starše povabili z vabilom na oglasni deski, a zaradi slabe 

pozornosti so vsakemu izročile vabilo tudi osebno, v slovenskem in romskem jeziku, z 

obiskom na domu. Isti dan, pred pričetkom delavnic, so se ponovno oglasile na domu in jih 

povabile, da se skupaj odpravijo na brezplačen avtobus do kulturnega doma. Po predstavi so 

se z avtobusom odpeljali nazaj v romsko naselje in v vrtcu izvedli dejavnosti. Cilj delavnice je 

bil namreč doseči prijetno počutje staršev in otrok ter spodbuditi komunikacijo med starši 

samimi, saj je ta zelo slaba oz. je sploh ni (Zgonec, 2013).  

Prispevek Od skupinskih do individualnih oblik izvajanja programov za opolnomočenje 

romskih družin pri vzgojnem delu in spodbujanju otrokovega razvoja vzgojitelja Aljoše 

Rudaša in psihologinje Mateje Kolmanko opisuje, kako vrtec Murska Sobota v  praksi izvaja 

dejavnosti za opolnomočenje romskih družin pri vzgojnem delu in spodbujanju otrokovega 

razvoja. Pred začetkom načrtovanja in izvajanja dejavnosti za opolnomočenje romskih družin 
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so skozi neformalne pogovore ob prihodu in odhodu otrok skušali pridobiti čim več 

informacij o pogledih staršev na vzgojo v vrtcu, na vzgojo v domačem okolju, o področjih, 

kjer vidijo težave in kakšne so njihove želje. Sprva so bili zelo nezaupljivi, saj niso bili vajeni 

tako tesnega sodelovanja z vrtcem. Ker so se zavedali, kako pomembna je vzpostavitev 

ustreznega stika s starši, so najprej načrtovali dejavnosti v okviru projekta Spoznavno-

animacijski dnevi v vrtcu, katerega cilj je bil vzpostaviti medsebojno zaupanje s starši. Sledilo 

je načrtovanje in izvajanje dejavnosti za opolnomočenje romskih družin. Srečanje so 

načrtovali na podlagi potreb in zanimanja staršev, ki so jih zaznali v neformalnih pogovorih. 

V prostorih vrtca so organizirali okroglo mizo za starše na temo vsakodnevnih situacij v 

odnosu med starši in otroki. Na tak način so imeli starši možnost medsebojne interakcije, 

izmenjave stališč, prepričanj, predlogov, idej, ki se pojavljajo pri vzgoji otroka. Na srečanje 

so bili povabljeni vsi starši (romski in neromski), katerih otroci obiskujejo enoto Romano. 

Vabila so jim izročili osebno ob prihodu otroka v vrtec, prav tako pa so izdelali plakat. 

Okrogle mize se je udeležilo kar 22 staršev obeh starostnih skupin od skupno 25. Razprave so 

tekle na podlagi vsebine videnega na posnetku. Ugotavljali so, kako so lahko kot starši 

otrokom slab zgled, raziskovali, kaj pomeni imeti otroka rad in kako mu izkazati ljubezen. 

Razlike med romskimi in neromskimi starši so opazne v njihovem odnosu do otrok. Romskim 

staršem veliko pomeni, da njihov otrok v vrtcu ni lačen, da ga nihče ni pretepel, udaril… Če 

pride do spora, velikokrat zadevo rešujejo kar doma, v naselju, na ulici. Kljub temu da 

zaščitniško držo priznavajo kot neprimerno, so njen velik zagovornik. Kaj takega pri Neromih 

ne opažamo. Slišati je bilo tudi, da ima v večini romskih družin otrok glavno besedo in da je  

središče vsega (prav tam).   

Okroglo mizo so izpeljali z dobro udeležbo, starši so dobro sodelovali, postavljali vprašanja, 

izražali dileme in izkušnje o vzgoji, si izmenjali izkušnje in se učili drug od drugega (prav 

tam).  
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EMPIRIČNI DEL:  

4 OPREDELITEV PROBLEMA 

Korak k ustvarjanju enakopravne skupnosti je sprejemanje dejstva, da smo vsi enakopravni, 

da imamo enake pravice, zavračamo nasilje ter vse oblike nestrpnosti. Enakopravne razmere 

za vse družbene skupine – ne glede na kulturo, življenjski slog ali izvor – zagotavlja 

medkulturna družba, ki si prizadeva za medkulturni dialog in sodelovanje. V predšolskem 

obdobju se pri otroku oblikuje socialna identiteta, ki je ena izmed stopenj v razvoju osebne 

identitete in, kakor navaja Vah (2010), je prav to obdobje ključnega pomena za vpeljavo 

medkulturne vzgoje, ki bo otroku spodbudila zanimanje za kulturne razlike, kritično mišljenje 

o lastnih kulturnih praksah in senzibilnost ter odpravljala rasizem.  V okviru projekta 

Medkulturno sodelovanje vrtca Ringa raja in romskega vrtca Romano iz Murske Sobote smo 

organizirali vrsto dejavnosti druženja in sodelovanja otrok obeh vrtcev v učnih oz. igralnih 

dejavnostih. 

Z metodo opazovanja z udeležbo in s tehnikami, prilagojenimi predšolskim otrokom, sem 

ugotavljala, kako se romski in neromski otroci odzivajo na dejavnosti sodelovanja in druženja 

ter kako doživljajo kulturne razlike, ki se ob tem pojavljajo oz. jih v dejavnostih 

izpostavljamo. Tovrstne metode so mi omogočile spoznati doživljanje razlik in podobnosti 

predvsem s perspektive otrok. Namen študije Medkulturno sodelovanje vrtca Ringa raja in 

romskega vrtca Romano iz Murske Sobote je bil, da na podlagi opazovanja in komentarjev 

otrok analiziram medkulturne razlike in podobnosti v preživljanju časa v vrtcu ter odzive in 

mnenja otrok na drugačnost. 

4.1 CILJ DIPLOMSKE NALOGE 

Cilj diplomske naloge je prepoznati prednosti medkulturnega sodelovanja predšolskih skupin 

ter evalvirati projekt z lastnega vidika in vidika otrok.  

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE 

V diplomski nalogi bom odgovorila na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Katere so prednosti in pomanjkljivosti medkulturne vzgoje? Katere pogoje je treba 

zagotoviti za kakovostno medkulturno vzgojo? 

- Kako se otroci obeh vrtcev odzivajo na raznolikost? Kako doživljajo in ocenjujejo 

kulturne razlike? 
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4.3 RAZISKOVALNA METODA 

Pri projektu sem uporabila deskriptivno in kavzalno eksperimentano metodo raziskovanja, ki 

temeljita na izvedbi načrtovanih dejavnosti in sprotnih evalvacijskih zapisih, kjer stanje 

pojasnjuješ na osnovi eksperimenta.  

4.4 VZOREC RAZISKOVANJA 

V projekt medkulturnega sodelovanja je bilo vključenih 17 otrok iz vrtca Ringa raja, starih od 

3 do 4 leta, in 15 otrok iz vrtca Romano, starih od 3 do 6 let. V obeh skupinah so bili poleg 

otrok, ki pripadajo slovenski kulturi, prisotni otroci, ki pripadajo romski, albanski, indijski ter 

ukrajinski kulturi.  

4.5 ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV 

Izbrala sem metodo opazovanja z udeležbo, s pomočjo katere sem naredila zapise opažanj. 

Ovrednotila sem predvsem razlike in podobnosti v načinu preživljanja časa v vrtcu ter odzive 

otrok na drugačnost. V času projekta sem delala dnevniške zapise, ki sem jih na koncu 

evalvirala. Evalvacije sem opisala v dveh delih: splošni opis dogajanja in refleksija. Pri 

opisnem delu sem podajala opaženo glede na načrtovano pripravo, pri refleksiji pa sem se 

zanašala na svoje občutke, stališča in perspektive, ki jih imam kot bodoča vzgojiteljica.  

 

Čustva, ocene in doživljanja otrok sem spremljala z različnimi tehnikami: risba doživetja s 

komentarjem, barometer razpoloženja. V vrtcih sem izvajala načrtovane dejavnosti izbranega 

projekta in sem tako bila neposredno udeležena v procesu. Podatke različnih tehnik sem 

analizirala in strnila v poročilo.  
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5 PROJEKT MEDKULTURNEGA SODELOVANJA 

5.1 O projektu 

Projekt Medkulturno sodelovanje vrtca Ringa raja z romskim vrtcem Romano sem izvajala ob 

pomoči vzgojiteljice Suzane Kuronja v sodelovanju z vzgojiteljico Jožefo Bačič in 

pomočnikom vzgojitelja Aljošo Rudašem iz vrtca Romano. Projekt je temeljil na dejavnostih 

druženja in sodelovanja otrok obeh vrtcev. Na podlagi izvedenih dejavnosti sem prepoznavala 

prednosti medkulturnega sodelovanja otrok. Otroci so skozi pripravljene dejavnosti na 

različne načine doživljali podobnosti in razlike med sabo in drugimi otroki ter prepoznavali 

kulturne in jezikovne razlike med sabo in ljudmi okoli sebe. 

Vsakodnevno se srečujemo s posamezniki, ki se tako ali drugače razlikujejo od nas po barvi 

kože, izgledu, jeziku ipd., zato skušajmo otrokom omogočiti čim več izkušenj, povezanih z 

drugačnostjo, vendar z zavedanjem, da jih predstavimo kot nekaj pozitivnega. Vsak izmed nas 

je namreč individuum, nikjer ni enakega, vsi smo si različni. 

Vodilo v projekt je bil neznani objekt, ki sem ga namestila na vidno mesto v igralnici. 

Predstavljal je ključni element romske kulture in je bil izredno motivacijsko sredstvo za 

spoznavanje, doživljanje kulturnih razlik ljudi, ki živijo v naši neposredni okolici in so 

velikokrat deležni zavračanja, negativnih opazk ipd. Namen projekta je bil, da otroci na 

pozitiven način doživijo kulturne razlike, ki se ob tem pojavljajo. Skozi izvedene dejavnosti 

smo jim tako omogočili, da so raznolikost oz. drugačnost doživeli na pozitiven in zabaven 

način.   

5.2 1. DEJAVNOST:  NEZNANI OBJEKT V IGRALNICI 

Cilj: otrok v različnih kontekstih pridobiva konkretne izkušnje o dojemanju iste stvari, išče 

različne rešitve in odgovore ter ob tem pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje 

drugačnosti 

OPIS IZVEDBE 

V igralnico sem namestila prekmursko romsko plesno oblačilo in plesno oblačilo ljudskih 

plesov vrtca Ringa raja. Ko so opazili, da je v igralnici nekaj novega, so začeli spraševati in 

stekel je pogovor. Spodbujala sem jih z vprašanji, na katera so odgovarjali. (Kaj je to? 

Obleka, krila, oblačila za fantke in dekleta. Zakaj se uporablja, kaj bi lahko s tem počeli? Za 

oblačenje. Komu pripada, kdo uporablja to?). Med pogovorom so tudi sami postavljali 

vprašanja (Se lahko oblečemo v ta oblačila? Čigavo je to?) Nato sem si prekmursko romsko 
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plesno obleko tudi oblekla, plesno oblačilo ljudskih plesov vrtca Ringa raja pa sta si oblekla 

fantek in deklica, ki sta to željo tudi sama izrazila. Obe oblačili smo še podrobneje opazovali 

in vse opažene lastnosti zabeležili na plakat. Opazili smo kar nekaj razlik in jih našteli s 

primerjanjem romskega plesnega oblačila z oblačilom ljudskih plesov enote Ringa raja.  

(dolgo krilo/kratko krilo, pisano/belo,nagubano). Prekmursko romsko plesno oblačilo nam je 

bilo neznano, zato nas je popeljalo k raziskovanju. Pričeli smo z zbiranjem idej, kje vse bi 

lahko pobrskali za informacijami, da bi izvedeli kaj več o tem oblačilu. Otroci so predlagali, 

da bi brskali po knjigah, v revijah, en fantek je predlagal, da pogledamo v trgovino, kjer 

prodaja njegova mamica. S pomočjo barvnega kartončka, ki ga je vsak izžrebal, smo se 

razdelili v manjše skupine, se odpravili v kotičke ter pričeli z raziskovanjem. V enem kotičku 

smo raziskovali s pomočjo literature. Otroci so imeli na razpolago literaturo iz knjižnice, 

romske časopise, revije, zloženke, po katerih so brskali in opazovali predvsem slikovni tisk 

ter ga primerjali z objektom, ki se je znašel v naši igralnici. V ostalih kotičkih je igra temeljila 

na medkulturni vzgoji. Otroci so preko namiznih iger in igre v kotičku dom zaznavali 

drugačnost v različnih kontekstih. V kotičkih smo rotirali, tako da je vsak otrok imel vpogled 

in možnost soustvarjanja v vseh kotičkih.  

REFLEKSIJA  

Otroci objekta, ki sem ju nastavila v igralnico, niso takoj opazili, ko pa se je to zgodilo,  so 

začeli spraševati, vendar manj,  kot sem pričakovala. Veliko več je bilo opisovanja tega, kar 

so videli, zato sem jim sama zastavljala vprašanja in podvprašanja, da smo zapisali ključne 

podobnosti in razlike, ki smo jih opazili na obeh oblačilih. Večina otrok je skozi pogovor lepo 

sodelovala in razmišljala o objektu, ki se je znašel v naši igralnici, nekateri pa so se ob tem 

dolgočasili. Ne vem, ali naj to pripišem starosti ali temu, da je to povsem nova stvar in da 

bodo skozi projekt pokazali več zanimanja in motiviranosti za raziskovanje. Pomislila sem, da 

lahko to mogoče spremenim s tem, da romsko plesno oblačilo vzamem z obešalnika in jim 

objekt konkretno predstavim. Oblekla sem prekmursko romsko plesno oblačilo, se zavrtela po 

igralnici in otroci so bili navdušeni. Dobila sem občutek, da sem jih s tem  očarala in dvignila 

motivacijo ter vsaj malo motivirala tudi tiste, ki jih prej nikakor nisem mogla pritegniti k 

sodelovanju. Takoj za tem sta tudi fantek in deklica izrazila željo, da bi se oblekla in tako sta 

oblekla plesno oblačilo ljudskih plesov vrtca Ringa raja, da smo podobnosti in razlike med 

oblačili lažje opazili.  
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Menim, da sem za začetek postavljala preveč usmerjena vprašanja, zato moram v prihodnje 

biti v tej smeri bolj odprta. Samo delo po kotičkih je dobro potekalo. Delo oz. igra v njih je 

težila k temu, da se otroci na različne načine soočijo z drugačnostjo, različnostjo, kar sem tudi 

dosegla. Menim, da je bilo z moje strani dobro, da sem se vključila v vse kotičke in motivirala 

ter usmerjala otrokovo pozornost k prepoznavanju drugačnosti, ki jo je bilo moč zaznati v 

vseh kotičkih.  

Začetek v projekt je bil po mojem mnenju dobro izveden. Večina otrok je začutila  

drugačnost, skozi različne dejavnosti, ki še sledijo, pa bomo prišli do spoznanja, kdo in zakaj 

pravzaprav uporablja takšno obleko. 

 

Slika 1: Prekmursko romsko plesno oblačilo 

5.3 2. DEJAVNOST: DAN ROMOV IN PRAVLJICA ŽABJI KRALJ V 

ROMSKEM JEZIKU 

Cilji:  

- otrok ima možnost spoznavanja romskega jezika ob poslušanju pravljice 

- otrok ima možnost podoživljanja podobnosti in razlik v jeziku 

OPIS IZVEDBE 
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Pogovor pri jutranjem krogu smo peljali v smeri praznovanj. Spomnili smo se, kaj vse 

praznujemo, za tem pa sem jim povedala, da je danes dan Romov in da praznujejo Romi. 

Sledil je pogovor o tem, kdo so Romi, kje jih lahko srečamo … Po seznanitvi s praznikom in 

besedo Rom je sledil obisk ge. Monike Muc iz društva Romov. S pripovedovanjem pravljice 

Žabji kralj v romskem jeziku nas je seznanila z nam tujim jezikom. Naučila nas je nekaj 

romskih izrazov za pozdravljanje, poslavljanje ter romska števila do deset. Zatem pa sem jim 

sama ponovno pripovedovala pravljico Žabji kralj, vendar v slovenskem jeziku. Po prebrani 

pravljici smo ob vprašanjih (O čem pripoveduje pravljica? Kdo nastopa v njej? Kaj se je 

zgodilo z žabo? ...) obnovili zgodbo, nato pa sem jih, spet s pomočjo barvnih kartončkov, 

naključno razdelila v manjše skupine, da smo pričeli z delom po kotičkih. Pripravila sem štiri 

kotičke. V prvem kotičku so podoživljali pravljico Žabji kralj skozi risbo. Risalni list sem 

razdelila na dva dela. Na tistem delu risalnega lista, ki je bil označen s krožcem, so 

podoživljali zgodbo, ki jo je pripovedovala ga. Muc, na delu risalnega lista, ki je bil označen s 

kvadratkom, pa so podoživljali pravljico, ki sem jo pripovedovala jaz. V drugem kotičku so 

imeli na razpolago sestavljanke na temo Otroci sveta. Tretji kotiček je bil knjižno obarvan in 

zadnji kotiček dom je vključeval temnopolte dojenčke in dojenčke obeh spolov.  

 

REFLEKSIJA  

Zasnovane ideje sem uspešno izvedla. Prav tako sem uresničila tudi cilje, ki sem si jih 

zastavila. Otroci, kot tudi sama, smo se seznanili s povsem novim, tujim jezikom in tako so 

otroci spet dobili izkušnjo, da se med sabo razlikujemo, in sicer v načinu oblačenja, v jeziku, 

v laseh … Ugotovili smo, da nekateri govorimo več jezikov. Sama sem jih seznanila z 

angleškim jezikom, vzgojiteljica je povedala nekaj besed v nemškem jeziku, izpostavila se je 

deklica, ki nam je povedala števila do deset v francoskem jeziku. Vse jezike, od romskega do 

francoskega, so otroci sprejeli pozitivno. Zabavali so se ob preštevanju do deset v njim tujih 

jezikih. Poudarek sem sicer dajala romskemu jeziku, vendar  nikakor nisem zavračala drugih 

tujih jezikov, saj so otroci s tem začutili to drugačnost v jezikih in pozitivno sprejeli prav vse. 

Ga. Muc je otroke zelo pritegnila s pripovedovanjem pravljice v romskem jeziku. Prav 

otrpnili so in poslušali. Najbolj zanimiv se mi je zdel komentar fantka, ki je po nekaj uvodnih 

besedah pripomnil: »Ne slišim.«  

Najverjetneje je želel povedati, da ne razume, a motivacija celotne skupine je vzdržala do 

konca pripovedovanja. Kljub temu da niso razumeli, o čem pripoveduje ga. Muc, jih je sam 
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jezik tako pritegnil, da so mu namenili pozornost. Tako kot vedno sem jih tudi zdaj 

spodbujala k obnovitvi pravljice, vendar ni šlo. Nekaj otrok je povedalo, da pravljice niso 

razumeli, ob tem pa se mi je zdel zanimiv komentar deklice, ki je pripomnila: »… če pa to ni 

po naše.«  

Ugotovili smo, da to ni naš jezik, zato smo go. Muc povprašali, v katerem jeziku nam je 

pripovedovala pravljico. Otrokom je bil jezik zelo zanimiv. Kar sami so izrazili zanimanje za 

učenje novih, tujih izrazov. Oblegali so jo z vprašanji: Kako se reče zdravo? Kako pa adijo? 

Sončno? ... 

Pri podoživljanju pravljice skozi risbo so bili zelo zanimivi. Vsi so risali risbo le na tistem 

delu, ki je bil označen s kvadratkom. Nekaj časa sem jih opazovala in počakala, ali se bodo 

lotili risanja tudi na drugem listku, vendar se niso. Prinašali so mi risbice, kjer je bil del lista 

prazen, zato sem jih vprašala: Ali na tej strani lista ne boste nič narisali? Si o tem, kar je 

pripovedovala ga. Muc, niste nič zapomnili? Nekaj časa so me gledali, nato pa je en fantek 

povedal »Ne vem, kaj je govorila.« Oglasila se je še deklica, ki je rekla »Ja, samo tebe smo 

razumeli.« 

S potekom celotne dejavnosti in odzivom otrok sem zadovoljna, saj so spet začutili 

drugačnost, jo pozitivno sprejeli in dobili novo izkušnjo. 

 

Slika 2: Med pripovedovanjem pravljice Žabji kralj v romskem jeziku 
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Slika 3: Med pripovedovanjem pravljice Žabji kralj v slovenskem jeziku 

 

Slika 4: Podoživljanje pravljice Žabji kralj skozi risbo 

5.4 3. DEJAVNOST:  GLASBENA UČNA URA 

Cilji: 

- otrok doživlja glasbo, se z njo izraža in komunicira 

-  otrok išče rešitve z različnih perspektiv 

OPIS IZVEDBE 

Raziskovanje o objektu, ki je nameščen v naši igralnici, sem popestrila z glasbeno učno uro. 

Seznanila sem jih s pesmico z naslovom Otroci enega sveta, vsebina katere se je navezovala 
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na cilje našega projekta. Ker še vedno nismo raziskali, kje živijo Romi, ljudje, ki govorijo 

romski jezik, smo se odpravili v sosednjo skupino, k starejšim otrokom. Pozdravili smo jih z 

romskim pozdravom »LAČO DI«. Prijatelji iz starejše skupine pa so nam ob tem zaupali, da 

tako pozdravljajo njihovi prijatelji iz vrtca Romano na Pušči. Odločili smo se, da jih 

obiščemo. Da ne bi prišli praznih rok, smo sklenili, da jim odnesemo kamenčke prijateljstva. 

Lotili smo se barvanja kamenčkov in izdelovanja škatlic. 

REFLEKSIJA  

Sprejemanje drugačnosti, prepoznavanje različnosti z različnih perspektiv je cilj, ki zaobjema 

celoten projekt. Vsebina pesmi ter pogovor o tem, kaj nam pripoveduje, sta nas spet spomnila, 

da smo si med seboj različni, da moramo drug drugega spoštovati.  

Otrokom je bila vsebina pesmi razumljiva.  Prepoznavanje drugačnosti in pozitivno 

sprejemanje le-te (barva oči, las, kože, drugačen jezik) kaže na to, da začenjajo razumeti 

pojem drugačnost. Obisk pri prijateljih iz starejše skupine je bil zelo koristen za naše 

raziskovanje. Klub temu da nismo ugotovili, komu pripada plesno oblačilo, ki se je znašlo v 

naši igralnici, smo namreč izvedeli, kje najdemo ljudi, ki govorijo romski jezik in morda nam 

bodo oni vedeli povedati, komu pripada to plesno oblačilo. Ali morda njim?  

V igralnico smo se vrnili polni koristnih informacij, vprašanj, ki so bila usmerjena  k temu, 

kdaj se bomo odpravili na izlet na Puščo. Začutila sem, da se je želja po raziskovanju spet 

močno dvignila. Otroci so bili veseli, da bodo spoznali nove prijatelje, ki govorijo drugačen 

jezik kot mi. To veselje in motivacija otrok pri raziskovanju pa sta ključna razloga za mojo 

vztrajnost v projektu, saj me navdihujeta in ženeta naprej, k cilju.     

 

Slika 5: Na obisku pri prijateljih iz starejše skupine 
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5.5 4. DEJAVNOST:  NAČRTOVANJE POTI  

Cilji: 

- otrok razvija zadovoljstvo ob odkrivanju sveta zunaj vrtca 

- ob pomoči prijateljev išče različne rešitve in odgovore na zastavljen problem 

OPIS IZVEDBE 

Dan smo začeli z razmislekom, kako bi prišli na Puščo, v vrtec Romano. Otroci so podajali 

različne ideje: Peljimo se z vlakom, avtobusom, lahko letimo z raketo. Zato smo začeli s 

postopnim prehajanjem z globusa na zemljevid Slovenije in nazadnje na zemljevid Murske 

Sobote z okolico. Na globusu smo poiskali vse države, ki jih otroci poznajo. Zasledili smo 

tudi Slovenijo, zato smo se odločili, da v igralnici poiščemo zemljevid Slovenije in 

preverimo, ali se vas Pušča nahaja na zemljevidu Slovenije. Na tem zemljevidu smo našli 

mesto Murska Sobota. Za tem sem na sredino kroga položila zemljevid Murske Sobote z 

okolico. Ker nekateri otroci že poznajo črke, smo z lahkoto našli vas Pušča. Ugotovili smo, da 

se nahaja blizu Murske Sobote, zato smo na zemljevid vrisali pot in se odločili, da se bomo tja 

zapeljali z avtobusom.  

REFLEKSIJA  

Pri iskanju vasi Pušča se mi je zdelo smiselno in koristno postopno prehajanje  z globusa na 

zemljevid Slovenije in nazadnje še na zemljevid Murske Sobote z okolico, in sicer iz  razloga, 

da smo ugotovili, da je Slovenija ena izmed držav na planetu Zemlja, da za potovanje po naši 

državi ne potrebujemo raket. Iz kraja v kraj lahko potujemo z avtomobili, avtobusi, vlakom, 

kolesi. Hkrati smo ugotovili, da se vas Pušča nahaja blizu mesta Murska Sobota in da  se 

lahko tja odpravimo kar z avtobusom. Ker so otroci besedo Pušča povezovali oz. enačili z 

besedo puščava, smo razjasnili tudi ta dvom.  

Vrisovanje poti na zemljevid je bilo za otroke nekaj posebnega. Dobili so občutek, kako dolga 

je naša pot in kaj vse bomo videli na njej. Ugotovili so tudi, da se bomo peljali mimo 

nekaterih hiš,  kjer so doma, mimo hiš dedkov in babic …, tako je bilo pričakovanje tega dne 

še slajše. 
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Slika 6: Opazovanje zemljevida Murska Sobota z okolico, ter vrisovanje poti na Puščo, do vrtca Romano 

5.6 5. DEJAVNOST:  IZLET NA PUŠČO IN OBISK VRTCA ROMANO 

Cilj: otrok ima možnost druženja, sodelovanja in komuniciranja s prijatelji romske kulture, 

hkrati pa pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti 

OPIS IZVEDBE 

Opravili smo malico in se odpravili na pot. Pot na zemljevidu nas je vodila do avtobusne 

postaje, kjer smo počakali avtobus in se nato del poti zapeljali z mestnim avtobusom do 

označene točke na zemljevidu, nato pa smo pot nadaljevali peš. Na poti smo se večkrat ozrli 

na zemljevid in spremljali, ali hodimo v pravo smer. Po nekaj kilometrih smo prišli do rumene 

table ob cesti, kjer je pisalo Pušča. Navdušeni, da smo na pravi poti, smo se odpravili v 

notranjost vasi in prispeli do vrtca Romano. Polni pričakovanja in radovednosti smo vstopili v 

prostore vrtca in poiskali otroke, ki bivajo v njem. Želeli smo jih videti in slišati, želeli smo 

jih spoznati. Sprejeli so nas z nasmeški na obrazu. Povabili so nas medse in se nam 

predstavili. Zapeli so nam tudi nekaj pesmic, tako v slovenskem kot tudi v romskem in 

ukrajinskem jeziku. Na koncu smo se skupaj poigrali ob velikem globusu.  

REFLEKSIJA  

Ta dan je bil razgiban, poln dogodivščin, zabave in ugotovitev. Premagali smo različne ovire 

in prispeli do cilja. Ob prihod avtobusa na postajo so otroci kar zavriskali od veselja. En 

fantek je pokomentiral: »Poglej, Jaša, kakšni brisalci.« Med potjo sem jih spodbujala  in jim 

bila v oporo in pomoč pri premagovanju poti. Najbolj zanimivi element na naši poti pa je bil 

zemljevid. Otroci so ga ponosno nosili, se na poti ustavljali in ugotavljali, ali gremo v pravo 

smer. Pri tem sem jih spodbujala z različnimi vprašanji (Kam moramo zaviti zdaj? Smo na 

pravi poti? Se moramo zapeljati mimo avtobusne postaje? Kje moramo izstopiti?). Glede na 

to lahko rečem, da sem izbrala pravo stvar, saj je bila motivacija  ves čas prisotna.  
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Prihod na cilj je bil izražen z veseljem, vstop v vrtec Romano pa s tišino, kar me je zelo 

presenetilo. Otroci so bili na začetku zelo sramežljivi in so le radovedno opazovali okoli sebe. 

Prijatelji, ki smo jih obiskali, so bili veliko bolj odprti. Kar takoj so se nam približali z 

nasmeški na obrazih, nas pozdravili in vabili v igralnico. Pričakovala sem, da se bodo naši 

otroci vključili v igro, vendar do tega ni prišlo. Opazovali in so igralnico in jo raziskovali, 

vendar le skupaj s prijatelji iz skupine. Do medsebojne komunikacije, navezovanja stikov z 

otroki iz vrtca Romano pa ni prišlo.  

Kljub temu da je tudi med romskimi otroki pogovor tekel v slovenskem jeziku, smo na koncu 

le prišli do odgovora na naše vprašanje Ali prijatelji v vrtcu Romano govorijo romsko? 

Ugotovili smo, da v tem vrtcu res bivajo otroci, ki pripadajo romski kulturi in nekateri 

poznajo romski jezik ter pozdravljajo »lačo di«, vendar v manjšini. Situacija me je prav 

presenetila in dobila sem potrditev, da romski otroci  skoraj ne govorijo romščine. Od 7 

romskih otrok, ki obiskujejo vrtec Romano, le eden govori romski jezik, ker se doma 

pogovarjajo v romščini, ostalih 6 otrok pa, kot je povedala vzgojiteljica, romskega jezika 

sploh ne uporablja.  

Otroci so spet dobili novo izkušnjo. Imeli so možnost, da se družijo z otroki, ki so drugačni, 

da se igrajo z drugačnimi igračami, kot so jih vajeni. Skratka, spet so bili priča drugačnosti, ki 

so jo načeloma sprejeli pozitivno, le stikov z otroki niso vzpostavili.  

 

Slika 7: Del poti smo se zapeljali z avtobusom 
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Slika 8: Del poti smo morali prehoditi peš, saj v vas Pušča avtobus ne vozi 
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Slika 9: Druženje ob velikem globusu 

 

5.7 6. DEJAVNOST: ROMSKI PLES  – videoposnetek 

Cilj: otrok opazuje izbrane fotografije in videosekvence in se s komentarji odziva nanje 

OPIS IZVEDBE 

Ta dan smo popestrili z ogledom videoposnetka.  Otroke romske kulture smo že spoznali in se 

družili z njimi, seznanili smo se tudi z njihovim jezikom, sedaj pa nas je zanimalo še, ali 

morda plesna obleka, ki visi v naši igralnici, pripada njim – Romom.  

Ogledali smo si videoposnetek, s katerega je bilo razvidno, da prav takšno obleko Romi 

uporabljajo za ples. Po ogledu je sledil še pogovor ter podoživljanje videnega. Otroci so imeli 

možnost, da si oblečejo plesna oblačila in plešejo ob romski glasbi.  

Ker pa smo imeli v času obiska v vrtcu Romano zelo malo možnosti za druženje, se mi je 

porodila ideja, da bi lahko prijatelje iz vrtca Romano povabili  na obisk. Z idejo sem seznanila 
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otroke in takoj so se strinjali. Lotili smo se izdelovanja vabila, nato pa smo ga odnesli na 

pošto. 

REFLEKSIJA  

Naše raziskovanje zajema različne načine zbiranja novih informacij in omenjeni dan smo 

črpali nam koristne informacije z videoposnetka. Otrokom je bilo zanimivo, da sem v 

igralnico prinesla računalnik, na katerem smo si ogledali videoposnetek. Bili so navdušeni 

nad plesnimi oblačili, načinom plesa ter glasbo, ki je zelo ritmična. Otrokom je bil 

videoposnetek všeč. Opazili so veliko zanimivega, najbolj všeč pa jim je bila glasba. Med 

ogledom videoposnetka sem  slišala zanimive komentarje: Poglej, kako se vrti obleka. Deklice 

kažejo popek. Poglej, kak miga. Ta ima pa enako obleko, kot je pri nas. Menim, da sem 

izbrala dober videoposnetek, saj so otroci hitro opazili podobnost plesne obleke na 

videoposnetku z našo plesno obleko.   

Ples ob romski glasbi sem izvedla na željo otrok. Predvsem deklice so se oblačile v romska 

plesna oblačila in skušale posnemati ples deklet z videoposnetka. To me je spodbudilo k 

temu, da sem na radio zavrtela CD z romsko glasbo in deklice so se zelo razveselile. Še bolj 

so se prepustile plesu in opazovale vrtenje svojih  oblek.  

Po ogledu in podoživljanju videoposnetka sem bila pozitivno presenečena, saj so si otroci 

zaželeli plesa ob romski glasbi. Seveda sem jim željo izpolnila. Imeli so možnost, da oblečejo 

romsko plesno obleko ter tudi plesne obleke vrtca in se preizkusijo v ritmih, ki se razlikujejo 

od naših.  

Ideja, da povabimo otroke iz vrtca Romano v naš vrtec, je otroke zelo pritegnila. Z veseljem 

so pristopili k izdelovanju vabila. Imeli so možnost izraziti svoje predloge (risali bi, narišimo 

jim pot…), ki smo jih pri izdelovanju tudi upoštevali. Vabilo je tako bilo njihov izdelek. 

Zapakirali smo ga v veliko pisemsko ovojnico in ga odnesli na pošto. 

S potekom in izvedbo obravnavanega dne sem zadovoljna. Vesela sem, da lahko otrokom 

ponudim različne možnosti, da se seznanijo z drugačnostjo na različne načine in se gibljejo v 

okolju, ki razlike pozitivno sprejema. Pomembno se mi zdi, da se otrok v času bivanja v vrtcu  

seznanja tudi z družbo izven prostorov vrtca, kjer je drugačnost prisotna na vsakem koraku, in 

prav zato sem se odločila, da smo izdelano vabilo sami odnesli na pošto.    
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5.8 7. DEJAVNOST:  POGOVOR S PRIJATELJI IZ VRTCA ROMANO – 

videoklic  

Cilji: 

- otrok ima možnost razvijati načine za ohranjanje prijateljskih odnosov s 

komuniciranjem preko računalnika 

- otrok z izražanjem lastnih želja in predlogov, pomaga pri načrtovanju 

 

OPIS IZVEDBE 

V jutranjem krogu smo z otroki najprej prebrali pošto, ki so nam jo poslali prijatelji iz vrtca 

Romano, nato pa smo se pripravili na pogovor z njimi. Videli smo se preko računalniškega 

programa Skype, ki nam omogoča komuniciranje na daljavo. Preko računalniške kamere smo 

se tako imeli možnost videti prijatelje in si izmenjati informacije o tem, kako smo preživeli 

velikonočne praznike, kako smo barvali jajčka, kaj vse smo doživeli … Pogovor je nanesel 

tudi na njihov obisk v našem vrtcu. Za konec smo jim zaželeli prijetno dobrodošlico in jih 

pozdravili, v pričakovanju naslednjega dne, ko se srečamo.  

REFLEKSIJA   

Tudi komuniciranje s pomočjo računalnika daje otroku možnosti, da razvija sposobnosti in 

načine za vzpostavljanje in uživanje v prijateljskih odnosih, pridobiva  izkušnje za 

sprejemanje drugačnosti ter se seznanja z različnimi načini komuniciranja.  

Ob prebranem pismu, ki smo ga prejeli od prijateljev iz vrtca Romano, so otroci izražali 

veselje. Nasmejanih obrazov so si ogledovali fotografijo, ki je bila priložena pismu. Tak način 

komuniciranja otrokom ni tako blizu, zato so bili še toliko bolj motivirani in navdušeni ob 

spremljanju dogajanje na računalniku.  

Videoklic je potekal zelo sproščeno. Na začetku sem jih s težavo umirila, saj niso mogli 

zdržati brez komentarjev: Poglej, vidimo se. Gledajo nas. Tam je Aljoša., a pri samem 

pogovoru so bili od začetka zelo zadržani, zato sem jih spodbujala in usmerjala z vprašanji 

(Vprašajte, kako so preživeli velikonočne praznike, Kako so barvali jajčka? Povejte, kako ste 

pa vi barvali jajčka …). Ob mojem usmerjanju je komunikacija tekla, drugače pa so le 

opazovali, kaj počnejo prijatelji v vrtcu Romano in se premikali, da bi se opazili v kameri. 

Prijateljem na drugi strani so pozorno prisluhnili.  

Vesela sem, da smo videoklic nemoteno izpeljali in se »družili« tudi na tak način.  
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Slika 10: Med pogovorom s prijatelji iz vrtca Romano 

5.9 8. DEJAVNOST:  OBISK PRIJATELJEV IZ VRTCA ROMANO 

Cilji:  

- otrok sodeluje pri pripravi posladkov in napitka ter pri pripravi kotičkov 

- otrok ima možnost za spoznavanje kulturnih razlik, vzpostavljanje prijateljskih 

odnosov in pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti  

OPIS IZVEDBE 

Opravili smo jutranji krog ter začeli s pripravo napitka in sadnih kruhkov, ki smo jih pripravili 

kot dobrodošlico prijateljem iz vrtca Romano. Z eno skupino otrok smo se odpravili na 

zeliščni vrt, kjer smo nabrali meliso, jo splaknili pod vodo in pripravili napitek. Druga 

skupina pa je pomagala pri rezanju sadja in pripravljala sadne kruhke. Nato smo pripravili še 

kotičke in se odpravili na ploščad pred vrtec, kjer smo pričakali prijatelje. Sprejeli smo jih 

veseli in nasmejani ter jih povabili v  igralnico.  
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Ob prihodu  smo jim najprej ponudili napitke in sadne kruhke, da so se malo okrepčali, saj je 

bila za njimi dolga pot, nato pa je sledilo druženje in igra v kotičkih. Igra v kotičkih je bila 

sproščena. Naši otroci so povabili prijatelje iz vrtca Romano v svoje kotičke, vendar med igro 

nisem opazila posebnih odnosov in pogovora. V igro so se vključevali le z otroki iz svoje 

skupine in opazovali igro drugih otrok.    

Pred odhodom smo jim razkazali še igrišče in se skupaj poigrali v socialni igrici Potovanje v 

deželo.  

REFLEKSIJA  

 V pripravo prostora, napitka in sadnih kruhkov je bila vključena celotna skupina, kar je bilo 

dobro, saj so tako bili celostno vključeni v dogajanje. Opaziti je bilo, da naši otroci prijatelje 

iz vrtca Romano nestrpno pričakujejo, saj so pogledi otrok nenehno uhajali skozi okno. V 

trenutku, ko so zagledali skupino otrok, ki se približuje našemu vrtcu,  je v igralnici zavladal 

nemir. Od vzhičenja so kar zbežali k zunanjim vratom in pričakali prijatelje. Sreča ob 

ponovnem snidenju je bila vidna na njihovih obrazih. Povabili smo jih v naš vrtec in jih 

prijazno pogostili s sadnimi kruhki in napitkom; vse smo pripravili kar sami. 

Kljub velikemu veselju ob obisku prijateljev iz vrtca Romano pa se korak naprej ni zgodil. 

Otroci iz vrtca Ringa raja so bili še vedno zelo zadržani. Ko sem opazovala njihovo igro po 

kotičkih in se hkrati  vključevala vanjo, nisem zaznala nobenih stikov. Bili so to sicer 

obojestranski pogledi, nakazovanje s kako igračo, ni pa prišlo do pogovora ali skupne igre. 

Otroci iz vrtca Romano so bili navdušeni nad našo igralnico, saj so v njej opazili stvari, ki jih 

oni nimajo. Najbolj jih je pritegnila nadstropna hiška, kjer so se tudi zadržali največ časa. 

Kljub moji želji, da otroci iz vrtca Ringa raja povabijo v kotičke prijatelje iz vrtca Romano, ki 

so prišli k nam, da bi se skupaj igrali, do tega ni prišlo. V določenih trenutkih sem sicer 

opazila, da se je kateri od otrok želel pridružiti igri  naših otrok, vendar mu ti niso namenili 

pozornosti in se je umaknil. 

Z igrico Potovanje v deželo sem za konec le želela ustvariti  stik med otroki iz vrtca Ringa 

raja in otroki iz vrtca Romano, kar mi je glede na njihovo zadržanost v neki meri celo uspelo. 

Brez pomislekov, kdo bo koga prijel, so naredili vlakec in sledili navodilom igre. Med igro 

sem opazila zadržke do otrok s temnejšo poltjo – Romov le pri eni deklici iz vrtca Ringa raja, 

saj se ni želela rokovati in objeti z romskimi otroki. Takoj, ko sem to opazila, sem  storila 

prav to, zaradi česar je bila ona zadržana. Nisem uspela spremeniti njenega početja, sem ji pa 
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skušala pokazati, da se lahko kljub njihovi drugačnosti rokujemo in objamemo z njimi. 

Menim, da sem kljub temu z igrico dosegla zastavljen cilj in lepo zaključila naše druženje.   

 

Slika 11: Med nabiranjem melise, za pripravo napitka 

 

Slika 12: Umivanje nabranih listkov 
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Slika 13: Med pripravo limoninega napitka z meliso 

 

Slika 14: Sprejem prijateljev iz vrtca Romano 

 

Slika 15: Med igro "Potovanje v deželo..." 
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5.10 9. DEJAVNOST:  BAROMETER  

Cilj: otrok na podlagi izvedenih dejavnosti s pomočjo barometra poda svojo opisno oceno 

OPIS IZVEDBE 

Naš projekt smo zaključili z diskusijo o vsem, kar smo počeli v sklopu le-tega. S pomočjo 

barometra smo uprizorili, kaj nam je bilo »zelo všeč« oz. kaj nam »sploh ni bilo všeč«. Vsak 

posameznik je imel možnost izbrati dejavnost, ki mu je bila »zelo všeč«, in dejavnost, ki mu 

»sploh ni bila všeč«, in to označiti na barometru. Izbirali so lahko med dejavnostmi: izlet na 

Puščo, obisk prijateljev iz vrtca Romano ter druženje z njimi, socialna igra Potovanje v 

deželo in seznanjanje z romskim jezikom.  

REFLEKSIJA  

S pomočjo barometra smo »ocenili« naš projekt. Otroci so tako imeli možnost izraziti svoje 

mnenje o dejavnostih, ki smo jih v sklopu projekta izvedli. Na lestvici barometra je večina 

svoj simbol »zelo mi je všeč« pripela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

dejavnosti »izlet na Puščo k prijateljem iz vrtca Romano« in »obisk prijateljev iz vrtca 

Romano ter druženje z njimi«. Dna na lestvici pa niso uporabljali. Povratna informacij od 

otrok o projektu, po mojem mnenju, pove največ. Glede na to, da so svoje simbole na 

barometru pripenjali zelo blizu »smeškoja«, kot so ga poimenovali, so jim bili raziskovanje 

ter dejavnosti, ki so se zvrstile znotraj projekta, zanimivi. Lahko rečem, da sem z izvedbo 

projekta dobila veliko koristnih informacij in odgovorov na moja diskusijska vprašanja in da 

smo s pomočjo vzgojiteljic, ki sta bili vključeni v  projekt, tega  uspešno pripeljali h koncu.  

 

Slika 16: Evalvacija projekta po mnenju otrok s pomočjo "Barometra" 
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6 EVALVACIJA PROJEKTA 

Evalvacijo projekta sem izvedla tako, da sem opravila intervju odprtega tipa v fokusni 

skupini, v katero smo bile vključene vzgojiteljica Suzana Kuronja, vzgojiteljica Jožefa Bačič 

in jaz. Z vprašanji, ki sem si jih vnaprej pripravila kot nekakšne smernice v pogovoru, sem 

vodila in usmerjala našo skupno evalvacijo. Želela sem dobiti povratno informacijo o projektu 

samem, hkrati pa me je zanimalo tudi, ali opazita kakšen napredek v lastni medkulturni 

ozaveščenosti.  

Kot navaja Vah (2010), je pomembno, da se otrok že v predšolskem obdobju sreča z 

medkulturno vzgojo, ki bo pri posameznikih spodbudila kritično mišljenje o lastni kulturi, o 

kulturnih razlikah in o razlikah nasploh. Skozi pogovor smo prišle do spoznanja, da bi že sam 

vpis otroka moral temeljiti na tem, da starši takoj na začetku pridejo do spoznanja, da se 

nahajajo v instituciji, kjer ne razmišljajo o drugačnosti, saj smo  vsi drugačni, ne glede na to, 

od kod prihajamo, kakšno barvo kože imamo, katerega  spola smo, kateri  jezik govorimo …  

Takoj ob vpisu bi morali otrokom in staršem ponuditi izbiro glede prehrane, vpogled v 

aktivnosti, druženja na vseh nivojih ter med različnimi kulturami v našem okolju. Ugotovile 

smo, da je v naši družbi  že v startu prisoten pomislek o drugačnosti in vse smo mnenja, da je 

to zmotno. Naša kultura je naravnana tako, da se že znotraj ene kulture čutijo razlike, saj 

imamo pomisleke že, če primerjamo življenje ljudi v različnih mestih ali življenje ljudi v 

mestu in na vasi.  

Sama sem medkulturni projekt v skupini začela povsem nenačrtovano. Otroci se s takim 

načinom dela še nikoli prej niso srečali, tako da je bil zanje in za vzgojiteljico, ki mi je 

izvedbo omogočila, nekaj povsem novega. Obema vzgojiteljicama, ki sta skupaj s svojimi 

skupinami otrok sodelovali v projektu, je bilo to neko posebno doživetje. Tudi sama moram 

povedati, da je bil projekt zame nekaj posebnega. Otroke smo spontano popeljali v dogajanje. 

Vse smo ugotovile, da so otroci dogajanje doživeli veliko globlje kot mi odrasli. Zagotovo 

lahko rečem, da je k temu vodil odnos nas odraslih, ki nismo le prenašalci znanja, temveč, kot 

navaja Vah (2010), tudi vzorniki. Otroke iz vrtca Romano smo namreč skozi celoten projekt 

nagovarjale kot naše prijatelje. Tako so otroci drugačnosti sprejeli kot nekaj posebnega. 

Menim, da vsako stvar, ki jo izvedemo, lahko drugič izpeljemo bolje. Nobena od vzgojiteljic 

ni podala nobenega predloga o spremembi česa ali kaki dopolnitvi, sama pa lahko rečem, da 

bi določene stvari spremenila. Menim, da bi projekt lahko bil boljši, če bi vanj vključila 

starejšo skupino otrok. Naša sodelovanja, druženja bi lahko bila veliko intenzivnejša, 
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večkratna, vendar so nam to omejile dejavnosti, ki so bile načrtovane že v sklopu letnega 

načrta in jih ni bilo možno izpustiti. Otroci iz vrtca Ringa raja so način dela skozi projekt 

sprejeli kot rutino. Največjo pozornost so namenjali jeziku. Besede, ki smo jih spoznali in jih 

uporabljali, so jih tako očarale, da so jih želeli uporabljati vsak dan. Otroke iz vrtca Romano 

pa je fasciniral naš prostor, sam vrtec, ki se nahaja v centru mesta. Jeziku ti otroci niso 

namenili večje pozornosti, saj multikulturnost v jeziku pri njih živi. Vzgojiteljica iz vrtca 

Romano je dodala, da so otroci navdušeno pripovedovali o doživetjih v našem vrtcu, da jim je 

bilo všeč in da so ponudili idejo, da bi se lahko večkrat odpravili na obisk, saj da pot sploh ni 

bila dolga.   

V prostorih in med delavci vrtca Murska Sobota, kot je povedala vključena vzgojiteljica, je 

medkulturna ozaveščenost slaba. Sama je začutila napredek in bo pri svojem delu začela tudi 

ciljno vpeljevati medkulturno ozaveščenost, saj ji je bil projekt všeč, znotraj celotnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda pa bi bilo potrebno narediti še veliko, da bi bila medkulturna 

ozaveščenost vzgojiteljev na nekem povprečnem nivoju. Kot sem že sama omenila, sem s tem 

projektom v vrtec prinesla neko novost, ki jo je vključena vzgojiteljica sprejela zelo pozitivno 

in z odprtimi rokami, nekatere, ki pa so o mojem projektu vedele malo, pa so imele tudi 

pomisleke, zadržke. Dodam lahko, da kljub temu da v Kurikulumu za vrtce najdemo smernice 

medkulturne vzgoje, te še zdaleč niso zaživele v praksi. Vzgojiteljica iz vrtca Romano pa, 

nasprotno, meni, da medkulturna vzgoja v njihovem okolju živi. O napredku bi težko 

govorila, vendar ji je ta medkulturni projekt prinesel nova spoznanja        in                                                                                                                                                                            

izkušnje. Njihovi otroci namreč te drugačnosti ne zaznavajo tako močno, ampak se počutijo 

enake. Mogoče bi gledali drugače na množico otrok črnskega videza,  v tem trenutku pa niso 

začutili drugačnosti, kajti njihov jezik je tako kot naš pogovorna slovenščina, so pa 

drugačnost zaznali v naši igralnici in  nekatere igrače in rekvizite  bi imeli tudi sami. 

Nobeni od vključenih vzgojiteljic  projekt ni spremenil pogleda na medkulturno vzgojo, saj je 

njuno delo vedno temeljilo na sprejemanju drugačnosti. Doživete stvari sta sprejeli kot 

potrditev, da smo odrasli tisti, ki vplivamo na to,  ali bodo prihodnje generacije medkulturno 

zaživele ali ne, ker se naši predsodki prenašajo na otroke. Lahko rečem, da so bila naša 

druženja vredna, da smo potrdili oz. so otroci potrdili, da oni nimajo predsodkov, da 

predsodki živijo v nas odraslih.  

Na koncu lahko dodam, da je  vsak »obesek« k medkulturni ozaveščenosti vreden veliko.   
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ZAKLJUČEK  

Vnašanje medkulturne vzgoje v proces vzgoje in izobraževanja prispeva k oblikovanju 

posameznika, ki bo v odnosu do »drugega« in »drugačnega« spoštljiv in razumevajoč do 

razlik, solidaren in bo stremel k pozitivnim odnosom v družbi. Med izvajanjem projekta sem 

sledila ciljem, ki sem si jih zastavila pred začetkom izvajanja. Želela sem prepoznati prednosti 

medkulturnega sodelovanja predšolskih skupin ter evalvirati projekt z lastne perspektive in s 

perspektive otrok, kar mi je tudi uspelo. Skozi diplomsko nalogo sem odgovorila tudi na 

zastavljena raziskovalna vprašanja.   

V projektu sem bila neposredno vključena v dogajanje in tako spremljala odzive otrok na 

raznolikost. Skrbela sem, da so otroci doživljali in sprejemali drugačnost in razlike v pozitivni 

luči ter se prav tako tudi odzivali. Zame je bila to enkratna izkušnja.                                                                                        

Naučila sem se veliko novega in spoznala, da mi bodo izkušnje, pridobljene v projektu,v 

veliko pomoč na moji poklicni poti in tudi v življenju samem.  

Pred pričetkom izvajanja sem imela nekaj pomislekov, saj me je skrbelo, ali bo vzgojiteljica 

pripravljena sodelovati. Zavedala sem se namreč, da medkulturna vzgoja v vrtcih še ni tako 

globoko utečena, a sem že na začetku spoznala, da je vzgojiteljica naklonjena tovrstnemu 

načinu dela in vključuje medkulturno vzgojo v načrtovanje in izvajanje svojega dela. Projekt 

sem tako izvedla v dobrem odnosu in s tesnim sodelovanjem z vzgojiteljico ter v dobri 

povezanosti in sodelovanjem z vzgojiteljico iz vrtca Romano. Pomemben delež k uspešnosti 

poteka in izvedbi projekta pa so zagotovo prispevali otroci s svojo domišljijo, željami in 

idejami.  
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